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1. BEVEZETÉS

Kékkút földrajzi pozíciója alapján a Káli-medence tájegységhez tartozik. A Káli-medence nyugati peremén fekv  egyutcás kis település a medence nyolc településének
legkisebbje. A település jelent ségét évszázadokon keresztül ásványvízlel helyének köszönhette, napjainkban az egyik legismertebb forrás, a Theodóra itt található.
Elhelyezkedéséb l adódóan igen színes és változatos természeti környezete teszi kivételesen értékessé a községet.  Teljes közigazgatási területe fokozottan védett
terület, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. Rendkívül értékes a Kütyü-domb területe és a belterülett l délre található mélyfekvés gyepek.

Kékkút még rzi hagyományos településszerkezetét. A n tt jelleg  település f  utcáján az épületeinek nagy részén felfedezhet ek a sajátos helyi építészeti stílusjegyek. A
régmúlt korok rzött, m vi emlékei, a természetközeli területhasználat és harmonikus tájszerkezet kölcsönöz sajátos arculatot a községnek. Ezért a településképi arculati
kézikönyv ezeknek a meglév  értékeknek a  megóvására, valamint az ésszer  és visszafogott, a kialakult környezethez igazodó fejlesztésekre helyezi a hangsúlyt, hiszen
ezáltal marad Kékkút továbbra is vonzó és élhet  település az itt él k, illetve az üdül k számára egyaránt. A kézikönyv a kés bbiekben irányadó példákkal szemléltetve
nyújt útmutatást az építészek és újonnan építkez k számára, hogy az új, modern épületek Kékkút egyedülálló településképbe illeszkedve tovább gazdagítsák a település
báját.

Káli-medence látképe
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2. KÉKKÚT BEMUTATÁSA
A település történeti leírása

A település története a messze múltba, egészen az ie. III. évezredig nyúlik vissza. Az 1900-as években
végzett ásatásokkor skori régiségeket, kés  rézkori leleteket tárak fel a község területén. Római kori
leletek pedig bizonyították, hogy már a Kr. utáni III.- IV. évszázadban jelent s településnek számított és
virágzó gazdaságot m ködtetett. A rómaiak megtelepedését a kutatók a savanyúvíz-forrás meglétéhez
kötik. A település történetében meghatározó és máig is nagy jelent ség  forrás vize a szóbeszéd szerint
Theodóra császárné kedvenc itala volt. A Római Birodalom bukása után a településen avarok telepedtek
le, majd a honfoglalás korában a Kál nemzettség birtokába került. A település legrégebbi okleveles
említésére 1338-ban került sor K kút néven. A XIV. század közepéig Kál-völgyének többi településével
együtt királyi kézben volt, majd 1341-ben Károly Róbert a veszprémi püspökség alá helyezte.

A török megszállást Kékkút is megszenvedte, többször feldúlták, felégették, az akkori összeírásokban
sokszor pusztaközösségként emlegették. Egykori lakói a fosztogatások gyérülése után visszaköltöztek és
újraépítették a települést. A török kor utáni betelepítések elkerülték, így a község megmaradhatott teljes
egészében magyar, katolikus közösségnek. Gazdaságát a sz l m velés uralta, népességének szinte
egésze a mez gazdaságból élt. Az I. katonai felmérés jól mutatja, hogy egykor a települést két egyutcás
településrész, a mai belterületi útelágazástól északkeletre Kékkút, délnyugatra pedig Kükkfi  ( Kütyü
el dje) alkotta. A község fejl dése a XIX. század közepéig rendkívül lassú volt, a II. katonai felmérésen
azonban már látható, hogy a két településrész a b vülés révén összen tt. Lakóinak száma II. József
uralkodása alatt, 1890-ben volt a legmagasabb 355 f vel. Mai táj- és településszerkezete a XIX. századra
alakult ki, faluképe és gazdálkodása egészen a II. világháborúig meghatározó volt.

Az 1900-as évek elején jelent meg a Kékkutat ismertté tev  ásványvíz palackozó üzem, mely már 1907-
ben megkezdte a forgalmazást. 1945 után a sz l terület n tt, ellenben a mez gazdaságban dolgozók
száma csökkenésnek indul, a bányászatban és az iparban dolgozók száma jelent sen emelkedett. A XIX.
század végét l kezd d en, rohamosan pedig az 1960-as években zajlott le a település
népességcsökkenése. A 80-as évekre az utóbbi századok 250 körüli lélekszáma 50 alá csökkent, 1980
után a betelepülés és a növekv  nyaraló használat fordította meg valamelyest ezt a folyamatot.
Ma 70 f  a település lélekszáma.

I. katonai felmérés (1783)

II. katonai felmérés (1856)
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A település természeti környezete

Kékkút földrajzi fekvése alapján a Káli-medence földrajzi
tájegységhez tartozik, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
egyik legértékesebb gyöngyszeme. Ez a természeti
szépségekben és értékekben rendkívül gazdag vidék a
Kékkúti hegy lábánál húzódik meg, a medence t zeges
láprétegeinek délnyugati sarkában. Kékkút kimagasló táji
adottságaihoz olyan táji elemek és elem-együttesek tartoznak,
melyek karakteresen meghatározzák a település jellegét.
Ilyenek a nyitott, tágas, belátható medence, a településen
átfolyó vízfolyások ágai, valamint a jellegzetes formájú kékkúti
hegy a sz l spincékkel és a Kütyü-domb érdekes sziklái.
Kiemelked  botanikai értéke, a Kütyü-dombot szinte teljes
egészében beborítja a hazánkban igen ritka örökzöld
félcserje, a csarab (Calluna vulgaris). Legismertebb ritkasága
pedig a lisztes kankalin (Primula farniosa subsp. alpigena).

Kékkúton található a Balaton-felvidék legjelent sebb hidrogeológiai értéke, a kékkúti ásványvíz. A
Theodóra Ásványvíz a Hungarikum Bizottság egyhangú döntése alapján felvételt nyert nemzeti értékeink
sorába, a Magyar Értéktárba. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létrehozásával 1997-ben a
környezetvédelmi minisztérium fokozottan védett belterületté nyilvánította Kékkutat. Kékkút teljes
közigazgatási területe része a Balaton-felvidék kultúrtáj Világörökség Várományos helyszín területének.

Sz l -hegy látképe

Kékkúti ásványvízforrás
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3. ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK

Szent Dömötör templom

Kékkút belterületén mindössze négy m emlék található. Országos védelmet el ször település római
katolikus temploma, a Szent Dömötör templom kapott. A település közepén álló, kés  barokk stílusú
templomot 1760-ban építették, a középkori templom helyén. A ma is rendkívül jó állapotú kis templom
rendezett közpark jelleg templomkert környezetében található.
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Tájház

A település lakóházai közül a legsajátosabb és így a F  utca hangsúlyosan karakteres épülete a
tájház. A Kütyü városrészben található, si formákat mutató épület a község els  lakóháza, mely
védelemben részesült. A tájegység legrégebbi népi m emléke és az egész Dunántúl egyedülállóan
érdekes lakóháza. Füstöskonyhás, nyitott oldaltornácos, háromosztatú lakóház. A k oszlopos
tornácos ház utcai homlokzatán a konyha található és csak mögötte van a szoba. A tornác utcai
végében a szokásosnál keskenyebb el kamra épült, a konyha mögött a tornácról nyílik az istálló.
Az 1799-ben épített zsúp héjazatú, nádfedeles, szabadkéményes ház a hozzá tartozó istállóval
alkotja a mai tájházat. Építészeti hatása a puritánsága mellett megkapó, a régi mester tiszta és
keresetlen formaérzékét tükrözi.
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Országosan védett népi lakóházak

A tájegység jellegzetes épületei az si
településmag területén, a F  utcán
található két országos védelem alatt álló
lakóház, melyek még a XIX. század
végén és az 1900-as évek elején
épülhettek. Az egész Káli medence
képét meghatározzák ezek a
telekhatárra épült, hagyományosan
nyeregtet s, szabadkéményes házak. A
település egykori épületei kivétel nélkül
a helyben rendelkezésre álló
természetes épít anyagokból, k b l
épültek, fedélszerkezetük anyaga fa.
Tet fedésre pedig nádat vagy
zsúpszalmát használtak. A F  utca 19.
és 39. szám alatti épületek még rzik a
nádfedést. Tömegük és homlokzatuk
harmonikus, jellegzetes a fehérre
meszelt, magas oromfal szerényen
díszítetve. Dekoratív elemük az oromzat
elválasztó tagozott párkány, a keretez
falsáv, valamint a keretezett
padlásablakok. Homlokzatuk
szimmetriáját er síti a két hatosztásos,
gerébtokos ablak. Kéményük szintén
egyedi, értékes elemei a népi
lakóházaknak.
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Értékes épületek

Kékkút m emlékvédelem alatt álló épületei mellett számos régi,
rendkívül jó állapotban meglév , illetve esztétikusan felújított, a népi
építészet jegyeit magukon hordozó lakóháza is van.  A település egyik
legkarakteresebb épülete a község központjában, a templom melletti
saroktelken álló, nádfedeles k b l épült parasztház. További szép
példa, az illeszkedésre egyaránt a szomszédos telken álló el kertes
hosszúház. Mindkett  1910 el tt épülhetett. Rendkívül értékes házak
közé tartoznak a Kütyü falurészben található, XIX. század elején épült
és felújított házak is. A házak egytraktusos, vagyis szoba-konyha-
kamrás alaprajzi elrendezés ek, a helyiségek egy közös folyosóra
nyílnak. Tömegük léptéktartó, homlokzatuk visszafogott, mondhatni
puritán, néhol pedig ízlésesen díszített. Jellegzetes elemeik az egész
Káli-medence építészetére jellemz  macskalépcs k, a tagozott
kémények, valamint a kett s oromfali padlásnyílások.
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Présházak

A sz l hegy látképét gazdagítják az egykor helyi
k b l épült, nyeregtet s, alápincézett présházak.
Ma a település életében a sz l - és bortermelés
már nem olyan intenzíven van jelen, mint 200
évvel ezel tt. Így ezek az egytraktusú,
általánosságban fehérre meszelt, sok helyen
még nádtet s házak ma egyre inkább üdül  és
hétvégi házakká, nyaralókká lettek átalakítva.
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Szakrális emlékek

Kékkút kül-és belterületén számos szakrális alkotás létezik. A falukereszten kívül a templom-, és
temet kertben is értékes feszületet látható, a temet ben pedig sok védend  síremléket is
található. A községben fellelhet  és útszéli fehérre meszelt k keresztek kivétel nélkül egyedi
tájértéknek min sülnek.
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Köztéri alkotások

Kékkút identitását er sítik, illetve kulturális gazdagságát
hirdetik a különböz  köztéri alkotások. Ilyen például a
lakosság által a világháború h si halottainak tiszteletére
emelt emlékm  közvetlenül a település központjában.
Megemlíthet  még a településkapu köszönt  táblája és a
szépen felújított k kút a Kütyü településrészen. Ezeken
felül pedig a község két végén található a település kialakult
arculatába szépen belesimuló térképház a templom mellett,
valamint a Theodóra ásványvíz szobrászati alkotással
díszített kútja a Kékúti Ásványvíz Zrt. telephelye el tti
esztétikusan kialakított pihen helyen.
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4. ELTÉR  KARAKTER
TELEPÜLÉSRÉSZEK

Kékkút egy f út mentén ún. spontán kialakult,
egyutcás település. A középkori eredet
község szinte teljes egésze jelen formájában
meg rizte a hagyományos, XVIII. századi
településszerkezetét. A településképi
ismérvek tekintetében Kékúton négy
karakterében eltér  településrész
különböztethet  meg.

Hagyományos településrész

Sz l hegy

Gazdasági terület

Külterület
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Gazdasági terület

A település gazdasági erejét adó, hazánk egyik legrégebbi és legnagyobb ásványvíz palackozó, forgalmazó
üzeme, a Kékkúti Ásványvíz Zrt. telephelye külön megkülönböztetett gazdasági, kereskedelmi terület. A forrás
els  tulajdonosa Lang Mayer és Fia cég volt, akik bérbe véve a forrást palackozót építettek rá és 1907-t l
kezdték meg a forgalmazását Kékkúti Anna-forrás víz  néven. Az egyre nagyobb népszer ségnek örvend
kékkúti vizet 1921-t l Tokaji József, az akkori tulajdonos átnevezése óta hívják Theodóra ásványvízként. A
megnövekv  keresletnek köszönhet en 1994-t l a cég már két termel kútból termeli ki az ásványvizet 2005-
ben a cég alapítványt hozott létre, melynek keretén belül környezetvédelmi, oktatási, nevelési és
térségfejlesztési programon keresztül segíti a lakosság helyben tartását és életmin ségének javítását.

Sz l hegy

Az éghajlati adottságok kedvez ek a sz l m velésre,
bortermelésre a térségben. A sz l kultúra nagy múltra
tekint vissza a községben, de ma már kevésbé jelent s a
sz l termesztés aránya. A Sz l hegy egésze kertes
mez gazdasági területként van számon tartva, úthálózata
szinte az elmúlt 200 évben állandó. A sz l táblák felett
állnak a völgy felé néz , helyi k b l épült, nyeregtet s,
alápincézett présházak, melyek ma egyre inkább
üdül házakként, nyaralókként funkcionálnak.
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Hagyományos településrész

Kékkút egy út menti, illetve útelágazásban lév  település,
jellemz en szalag, azaz hosszú, de keskeny méret  telkekkel.
Falusias jelleg , oldalhatáros és néhol fés s beépítés . A
községben legújabb kori utcák nem alakultak ki napjainkig
sem. Ez viszonylag ritka a települések között, ahol az új
szerkezeti részek általában problémát okoznak, nem
megfelel en illeszkednek az si településmaghoz sem
beépítés, sem pedig karakter terén. Kékkúton a 150 évvel
ezel tti utcai telekhatár állapothoz képest a mai jellemz k közel
azonosak, így minden meglév  utcai telekvonalat történetinek
kell tekinteni. A község épületállománya jól illeszkedik a tájba,
ami els sorban a magastet s hagyománynak, a település
sajátos morfológiáját tiszteletben tartó korábbi
településrendezésnek és az épületek többségére jellemz
visszafogott méreteknek és arányoknak köszönhet . A
belterület egységes, homogén területnek tekinthet építészeti
karakterét illet en. A lakóházak utcafrontra mer legesek,
oldalhatáron, utcafronton állnak, néhol el kertesek. A
tet gerinc kivétel nélkül szintén mer leges az utca vonalára. A
templom és a hozzá tartozó templomkert a település
súlypontját jelenti. Itt törik meg élesen a f út és itt alakultak ki
az intézmények és kereskedelmi egységek is. A település
kiemelked  értékének tekinthet és egyediségét tovább
gazdagítja a Kütyü településrész egyoldalas utcaszerkezete,
ahol a Káli-medence látványa tárulkozik fel. Ez a szerkezet az
egész Dunántúlon egyedülálló. Általánosságban javasolható a
falukép meg rzése és védelme.
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5. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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Épülettömeg

A település történeti belterületén a lakóházak egytraktusos alaprajzi elrendezés ek. A
hosszú, de keskeny keresztmetszet  házak mindegyike földszintes. Az si faluképet
megbontani a hagyományos arányok mell zésével tilos. Tet tér beépítésére azonban
lehet ség van. Továbbá keresztszárny építése is lehetséges, az utcavonalról
visszahúzva oly távolságban, mely az utcaképet már nem befolyásolja.

Magasság

A településen a földszintes házak jellemz ek, magasságuk közel azonos. Az új építési házak tet tere már beépített,
de a szomszédos házak magassága szintén illeszkedik egymáshoz. Az épületállomány és az utcaképek egységének
meg rzése érdekében a településen többszintes házak építése és emeletráépítések nem megengedettek. Az
újonnan épül  lakóházak magasságának követnie kell a kialakult mintát.

Tet zet

A településen épületek csak magastet vel (nyeregtet vel) létesíthet ek. A tet zet a hagyományos formákhoz igazodó kell,
hogy legyen. Hajlásszöge 40º-nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet. Tet héjazatként kizárólag égetett
agyagcserepet, nádat és sötét tónusú kiselemes hatású fedést lehet alkalmazni. Táblalemez, palafedés és bitumenes zsindely
alkalmazása nem megengedett. Részlegesen nemesfém héjalás lehetséges. Torony, el tet  kialakítható, de kizárólag a
hagyományos, a környéken használt anyagokból. Javasolt az utcára mer leges tet gerinc.
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Anyag-és színhasználat

Lakóépületek a helyi építészeti hagyományoknak megfelel en helyi k  vagy vakolt
homlokzati megjelenéssel, illetve a településre jellemz pasztelles színezéssel
alakíthatóak ki. Nyerstégla felület épülethomlokzaton nem alkalmazható, a macskalépcs
kivételével. Kékkúton az egyszer  fehér, szürke, valamint ezek árnyalati dominálnak. Így a
település karakteréhez igazodó színek a fehér, a tört fehér. Az újonnan épül  vagy
átalakításra kerül  házaknak harmonizálniuk kell a visszafogott anyag- és színhasználatú
épületállománnyal. A felt n , rikító színhasználat nem megengedett. Új építés estén
feltétel a macskalépcs  kialakítása.

Utcai homlokzat

Az épületek részletképzései, az ajtók, ablakok anyagikban és színvilágukban harmonizáljanak a vakolatszínnel, illetve a f
felületen alkalmazott anyagokkal. M anyag nyílászárók, harsány színek alkalmazása nem javasolt. Az épületek utcai
homlokzatán nem lehet gépészeti elemeket, például parabolaantennát, klímaberendezést, napkollektort, turbókazánt, központi
porszívó szell z nyílását és gáznyomásszabályozót elhelyezni. Az oromfalon erkély, loggia kialakítása nem megengedhet .
Az utcai homlokzaton garázs nem nyitható a hagyományos utcakép meg rzése céljából. A vakolatdíszek kialakításánál a
tradicionális formák alkalmazása javasolt. A községben látható vakolatdíszek mind fehér szín ek. Az idegen formákat és a
túldíszítettséget kerüljük. Az oromfalon a hagyományos ablakok alkalmazása feltétel.

Kerítés

Lakótelek utcai telekhatárán természetes anyaghasználatú, natúrhatású áttört kerítés vagy k bástya létesíthet  növényzettel kísérve. Egyéb telekhatáron csak az
utcaihoz hasonló vagy növénnyel kísért drótfonatos kerítés, léckerítés alkalmazható. Nem elfogadható a túl magas tömör kerítés, áttört kerítések esetében pedig azok
nádszövettel való zárása. Látszó beton és zsaluk  sem alkalmazható. Oszlopos kerítéseknél 1/3 lábazat, 2/3 transzparens rész arányban legyen kialakítva. Természetes
határ, növényzetb l kialakított térelválasztás lehetséges. A kerítés és a ház szín- és anyaghasználata legyen összhangban.
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6. MAI, IRÁNYADÓ PÉLDÁK
Épületek

Els dleges irányadó példák a hagyományos építészeti jegyeket hordozó
régi, illetve megfelel en felújított épületek a településen. Ezek a
hagyományos lakóházak és részletkialakításaik, például az ablakok, a
vakolatdíszek, a kémények, jól mutatják, hogy hogyan kell a település
karakteréhez és a régebbi korok épületeihez is illeszkedni. A népi
parasztházak az értékek, például a macskalépcs , a padlásnyílások,
vakolathímek meg rzése mellett is átalakíthatóak modern otthonokká.
Nem az egykori állapot szigorú konzerválása a cél, hanem hogy a népi
építészeti elemeket még rz , de a mai igényeknek is tökéletesen
megfelel  épületállománnyal büszkélkedhessen Kékkút.



6. Mai, irányadó példák C 27

A felújításkor az épületek tömege, aránya és oromzata
megtartandó, hiszen részben ezek alkotják a település
egyedi és egységes arculatát. Az udvari homlokzat
azonban szabadon alakítható, a hagyománytól való
eltérés megengedett. Megjelenhetnek az udvari falakon
nagyméret  nyílászárók, összefügg  üvegfelületek és
más anyagok is. A kortárs épületek is egyszer ek
legyenek, szomszédaikkal és távolabbi környezetükkel
is azonos lépték ek legyenek, a helyi építészeti
jellegzetességeket tükrözzék. Az újonnan épült vagy
felújításra kerül  házaknak arányaikkal,
anyaghasználatukkal, homlokzati megjelenésükkel
igazodniuk kell az épített örökséghez.
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Kerítések

Az egész tájegység meghatározó jellemz je a látszó k kerítés. Kékkúton is a köt anyag nélkül, vagy agyagos sárba rakott faragás nélküli kövek alkotta, ún. k bástya

kerítések még ma is igen értékes elemeit adják a faluképnek. Legszebb példáinál a kövek szinte természetes módon illeszkednek, nem is látható a köt réteget képz

habarcs. Ezért ezek a régi k kerítések megtartandók, ezen felül pedig javasolt, hogy ahol egykor k bástya volt, oda ismét törtköves kerítés kerüljön. A k falak mellett

az egyszer , transzparens fakerítések is igen kedveltek. Bevett gyakorlat, hogy a kerítéseket növényekkel kísérik, a kapuzatokat pedig növényzettel futtatják be.
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El kertek, kertek és növényalkalmazás

Az esztétikus és barátságos utcaképhez
nagyban hozzájárulnak az épületek el tt
kialakított el kertek, virágoskertek. Az
el kertek növényzetkialakításának
els dleges szabálya, hogy a közlekedést
és az utak beláthatóságát ne akadályozza.
Így az el kertekben az alacsony
növényállomány ültetése javasolt, ami az
értékes homlokzatokat sem takarja ki, a
kerítéseket pedig él vé, kevésbé
monotonná teszi. Ezért például a
futónövényeknek engedjük, hogy
felfussanak a kerítésfalakra. Fontos, hogy a
tájegységre jellemz , shonos fajokat
alkalmazzunk és egzotikus, tájidegen
növényeket ne ültessünk!

A magánkertekben is els sorban a hazai
flórát reprezentáló fajok telepítése és
többszint  növényállomány kialakítása
javasolt. Lehet ség szerint fákat ne vágjunk
ki, hiszen több évtized mire szélvédettséget
adóvá és díszít  érték vé válnak.
Követelmény az özönnövények és inváziós
fajok mell zése. A telepített tujasorokat, az
örökzöldek tömeges alkalmazását és a
nagykiterjedés  gyepfelületeket is lehet leg
kerüljük, mert idegenül hatnak.
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Ajtók, ablakok

A lakóházak megjelenését és az utcák hangulatát a
nyílászárók nagyban befolyásolják. A településen a
hagyományos ablakok kétszárnyúak, jellegzetesen hat
osztatúak. Általánosságban két kisebb ablak található
szimmetrikusan elhelyezve az oromfalon. Anyaguk
minden esetben fa, színük barna, zöld, esetenként
fehér. Az ablakok elé tett fa szerkezetek nem csak a
h szigetelés miatt hasznosak, hanem még
hangulatosabbá tehetik a homlokzatokat. Az egész
Balaton-felvidéki tájegységen megtalálhatóak ezek a
léc-, vagy deszkabetétes spaletták, más néven
zsalugáterek Színük megegyezik az ablakkeretekkel
és sokszor egyedi mintázatokkal vannak díszítve.
Szépen kialakítottak és sok helyütt kihangsúlyozottak
a kapubejárók és a különálló kertkapuk. Anyaguk fa,
ritkábban kovácsolt vas. A bejárati ajtók a kert felöli
homlokzaton kapnak helyet.
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Homlokzatrészletek

Az arányos tömegformálás mellett épp oly meghatározó az utcai
homlokzatok esztétikus kiképzése, hiszen nagyban hozzájárul nem
csak az épületek karakteréhez, hanem az utcák hangulatához és az
egész település képéhez is. Kékkúton az egyszín , egyszer és
természetes anyaghasználatú homlokzatok terjedtek el, ezekhez kell
alkalmazkodni a jöv ben is. A legtöbb épület tagozatos, a lábazat
ritkán van eltér  anyagból, színezéssel kiemelve. Az oromfalak
legszebb eleme a vakolathímzés, melynek az egész tájegységben
hagyománya van. F képp a XIX. században alkalmazták ket a
lakóházakon, az intézményeken, s t még a présházakon is. Az
építés éve, ritkábban az építtet  neve is megjelent az oromfalakon,
de sosem önmagukban álltak, mindig apró díszítmények alkotta
keretbe foglalták ket. Ma már a település kevesebb házán van jelen
vakolatdísz, ennek ellenére a felújításokkor ajánlott a használatuk. A
kortárs épületeken szintén megjelenhetnek, de a kialakult
szabályokat szigorúan követve. A díszítmények mindig
szimmetrikusan helyezkedjenek el, méretük arányos legyen, látható
és egymással harmonizáló. A vakolathímzések a visszafogott
homlokzatokat díszítik igazán, leginkább a fehérre meszelt
oromzaton mutatósak. A hagyományos motívumokat célszer
alkalmazni, a tájidegen elemek megjelenítése oda nem ill vé teszi a
házat. A formák alkalmazásának jó példáit találhatjuk a községben.
Több házon látható visszafogott, de igényes vakolatdísz az ablakok
körül, illetve a szoborfülkék kialakítására is találunk követend
mintát. A meglév  minták szolgai másolása azonban nem ajánlott, a
túldíszített homlokzatokat kerüljük.
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Kémények

A manapság egyre kisebb szerepet kapó kémények igen
fontos részei az épületeknek. Sokszor a tet
középpontjában, a gerinc közelében elhelyezked  kémény
kihangsúlyozása régen hagyomány volt. A településen
fellelhet magas, tagolt, fehérre meszelt, különböz  fejezet
kémények a tájegység jellegzetes elemeit adják. A népi
építészet fennmaradása érdekében ezek követend  példák.
Kékúton számos eset utal arra, hogy a tulajdonosok
el szeretettel állítják vissza az eredeti állapotra a
kéményeket az épületek felújítása során.
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7. UTCÁK, TEREK
Kékúton a f  út keresztmetszete viszonylag szélesnek tekinthet , csak a
templom el tti kanyarban sz kül be, mely adottságként kezelend . Ezen út
két oldalán járda lett kialakítva, melyek mentén fasorok nyújtanak árnyékot,
több helyen pedig parkolásra is van kijelölt hely. Ez a légtérarány kellemes
és befogadó. Hasonlóan széles a Küty  településrészt feltáró utca is, itt
azonban az igényesen fenntartott el kertek változatos növényei és zöldje,
illetve a hagyományos fehérre meszelt házak teszik barátságossá és
egyedivé. A látvány javítása érdekében azonban javasolt, hogy a
légkábelek létesítése helyett kerüljön el térbe a közm vek földbe
fektetése. A községben közösségi szabadtérhasználatról és szoros
értelemben vett f térr l nem beszélhetünk. Az egyutcás kis település
egyetlen nagyobb, reprezentatív szerepkör  teresedése a templomkert
mellett található. Megemlíthet  még a Kütyü városrész elb völ  kis zöld
sarka , mely privátabb pihenést szolgálja.
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8. HIRDETÉSEK,
REKLÁMTÁBLÁK
A településen jelenleg nincs olyan kereskedelmi

épület, melyen cégér van kihelyezve,

hirdet felület sincs, reklámfelület pedig csak a

két vendégfogadó intézmény kerítésén található.

Az alábbiakban ismertetjük a kihelyezés

szabályait és bemutatunk néhány követend

példát, melyek Kékkúton is alkalmazhatóak

lehetnek a jöv ben és megfelel ek a település

arculatához, gazdagíthatják képi megjelenését. A

község teljes területén reklám kihelyezése csak a

helyi termelés, szolgáltatás és vendéglátás

el segítése céljából lehetséges. A

reklámfelületek anyaghasználata és formavilága

a helyi hagyományokhoz kell, hogy igazodjon, így

az utcatáblák, hirdet és reklámfelületek

anyagának minden esetben fa ajánlott.

Elhelyezésük a táj-és településképet hátrányosan

nem befolyásolhatják. A telken belül önállóan

állhat figyelemfelkelt  tábla, közterületen viszont

csak útbaigazító táblaként vagy

közm oszlopokon helyezhet  el. A reklám

megjelenhet a támfalon, a kerítésen, illetve az

épület homlokzatán is. A cégérnek azonban a

homlokzat szerves részét kell alkotnia,

harmonizálnia kell az épület színhasználatával és

arányaival, a nyújtott szolgáltatást, terméket kell,

hogy szimbolizálja. A település egész területén

óriásplakát, hideg szính mérséklet  és vibráló

fényjelenség nem alkalmazható.








